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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Avdelning Specialiserad vård 

Enhet Tandvårdsenheten 

DRIFTSTARTSCHECKLISTA 

Checklista uppdaterad senast: 

2022-06-10 

 
 

 
Checklista inför driftstart: Vårdval specialisttandvård och 
tandregleringsvård 
 

 

Mottagning/vårdgivare Datum för driftstartsmöte 

  

Diarienummer Mottagningens besöksadress 

HSN  

Verksamhetschef mottagningen ID-kontroll av verksamhetschef godkänd 

 ☐ Ja ☐Nej 

Avtalshandläggare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

 

Övriga medverkande under mötet 

 

Planerat driftstartsdatum 

 

 

Bedömning efter mötet - godkänd eller uppskjuten driftstart 
Bedöms mottagningen kunna driftstarta vid 
planerat datum? 

☐ Ja 

☐Nej 

Om ja – signatur handläggare  

Om nej – signatur enhetschef  

Kommentar och ev. nytt datum för uppföljning 
av driftstart 
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Fylla i checklistan 
Om något krav inte uppfylles eller avviker ska kommentar skrivas i kommentarsrutan till 

höger angående eventuell åtgärdsplan, ansvarig och planerat datum för åtgärd.  

 

Kvalitet 

Kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 ska finnas 

på mottagningen. Vårdgivaren ska i kvalitetsledningssystemet fastställa processer, 

aktiviteter och rutiner som krävs för kvalitet samt identifiera de processer där samverkan 

behövs för att förebygga vårdskada. Vårdgivaren ombeds berätta kort om och gärna visa 

innehållet i kvalitetsledningssystemet. Finns följande delar med? 

☐ Avvikelsehantering   

☐ Åtgärder för att säkra kvalitet  
 

☐ Riskhantering   

☐ Patientsäkerhet   

☐ Vårdhygien och basala hygienrutiner  
 

 
Uppdraget 

Under denna del ombeds vårdgivaren redogöra för hur de krav som finns i 

uppdragsbeskrivningen för vårdvalet uppfylls. Till exempel vilka målgrupper som 

omfattas av uppdraget, avgränsningar och avtalets uppföljningsplan. 

 

☐ Avtalet är undertecknat av båda parter och diariefört hos HSF  

☐ Vårdgivaren är registrerad i IVOs vårdgivarregister enligt 2 kap 1-3 §§ 
Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 

☐ Vårdgivaren är införstådd med kraven på att minska miljöpåverkan och 
utföra miljödiplomering eller -certifiering 

 

☐ Webbaserad inrapporterings mall (WIM). Se bilaga årlig uppföljning  

☐ Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) 
Strama Stockholm 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/strama/  

 

☐ Kunskap om nationella programområden (NPO)/regionala 
programområden (RPO) Tandvård Stockholm – Gotland  
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/sakkunniga/regionala-
programomraden/tandvard/  

 

 

Lokaler och utrustning 

☐ Lokalerna uppfyller HSFs kravlista för fysisk 
tillgänglighet 

 

☐ Lokalerna uppfyller kraven enligt checklistan för 
vårdhygien 

 

☐ Lokalerna har den utrustning som krävs för 
uppdraget på plats 

 

☐ Datum som vårdgivaren har anmält intraoral 
röntgenutrustning till Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) 

 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/strama/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/sakkunniga/regionala-programomraden/tandvard/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/sakkunniga/regionala-programomraden/tandvard/
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☐ Datum som vårdgivaren erhållit tillstånd att inneha 
odontologisk verksamhet med panoramaröntgen från 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

 

☐ Datum som vårdgivaren erhållit tillstånd att inneha 
odontologisk verksamhet med datatomografi (CBCT) 
från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

 

☐ Datum för registrering eget tandtekniskt 
laboratorium på mottagningen vid Läkemedelsverket 
(LV) 

 

 

Information och marknadsföring 

☐ Vårdgivaren har rutiner för att hantera 
patientklagomål 

 

☐ Vårdgivaren har rutiner för att informera om 
Patientnämnden. Kontrollera att det finns foldrar 
tillgängliga för patienter om Patientnämnden 

 

☐ Vårdgivaren känner till Vårdgivarguiden.se och 
relevant innehåll som finns där  

 

☐ Vårdgivaren följer Region Stockholms ”Riktlinjer 
för vårdgivares information och marknadsföring”. 
Kontrollera gärna vårdgivarens egen webbplats, ev. 
broschyrer eller annonsering.  

 

 

Bemanning och tillgänglighet 

☐ Vårdgivaren har bemanning enligt 
uppdragsbeskrivningen i FFU 

 

☐ Vårdgivarens mottagning finns sökbar på 1177, 
vårdgivaren ansvarar för att uppdatera uppgifterna 

 

Om ej verksamhetschefen – vem har det 
odontologiska ledningsansvaret? 

 

Hur många timmar är odontologisk ansvarig 
tandläkare kliniskt verksam på mottagning/vecka? 

 

Hur många timmar finns tandläkare tillgänglig per 
vecka? 

 

Om vårdgivare vill anlita underleverantör för 
utförande av uppdraget enligt avtal måste detta alltid 
meddelas beställaren. Är detta aktuellt? 

 

 

IT och system 

Vårdgivaren ska vara ansluten till IT Systemet Libretto och övriga system enligt 

Informationshanteringsbilagan i FFU. 

☐ Mottagningen och all dess personal finns 
registrerade i elektroniska katalogen (EK) eller 
liknande 

 

☐ All personal har ett e-tjänstekort  

☐ Vårdgivaren har ett elektroniskt journalsystem  

☐ Personal i verksamheten har aktuell behörighet till 
Sjukresesystemet 

 

https://vardgivarguiden.se/
https://vardgivarguiden.se/marknadsforing
https://vardgivarguiden.se/marknadsforing
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☐ Vårdgivaren har säkerställt att personal kommer in 
i Tolkportalen för beställning av språktolk 

 

☐ Vårdgivaren är ansluten till Utbudstjänst SLL för 

prognosticerade väntetider 
 

 

Informationssäkerhet 

☐ Vårdgivaren har tagit del av Region Stockholms 
policy för verksamhetsskydd och riktlinjer för 
informationssäkerhet 

 

☐ Vårdgivaren arbetar med informationssäkerhet. 
Kontrollera bland annat: 

- Hur kommer riskanalyser göras regelbundet? 
- Har vårdgivaren klassat den information de 

hanterar? 
- Vilka åtgärder har vårdgivaren vidtagit för att 

förhindra obehörig åtkomst?  

 

☐ Vårdgivaren vet vilka lagar som är relevanta för 

informationen som kommer att hanteras av 

verksamheten. Till exempel Patientdatalagen och 

Dataskyddsförordningen. 

 

☐ Vårdgivaren har en plan för att hantera 

patientjournaler i enlighet med lagstiftning om 

verksamheten avslutas 

 

 

Övriga kommentarer  

Eventuella avvikelser och planerade åtgärder  
 
 
 
 

 

https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/informationssakerhet/
https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/informationssakerhet/

